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ইে ফাক িরেপাট

চলিত  একাদশ  জাতীয়  সংসেদর
ততৃীয় অিধেবশন  হেয়েছ। এটা
কাযত  বতমান  সংসদ  ও  এই
সরকােরর থম বােজট অিধেবশন।
অথম ী  আ  হ  ম  মু ফা  কামাল
( লাটাস  কামাল)  আগামীকাল
বহৃ িতবার  সংসেদ  ২০১৯-২০
অথবছেরর বােজট  াব  উপ াপন
করেবন।  গতকাল ম লবার িবকাল
৫টায়  ি কার  ড.  িশরীন  শারিমন
চৗধরুীর সভাপিতে  অিধেবশন 

হয়। অিধেবশন র আেগ গতকাল
সংসদ ভবেন অ ি ত কায-উপেদ া
কিমিটর  বঠেকর  িস া  অ যায়ী
বােজট  অিধেবশনিট  চলেব  আগামী
১১  জুলাই  পয ।  বােজেটর  ওপর
আেলাচনার  শষ  করার  লে
আগামী  ২২  ও  ২৯  জনু  সা ািহক
ছুিটর  িদন  শিনবারও  অিধেবশন
চলেব বেলও বঠেক িস া  হেয়েছ।
তেব  ি কার  চাইেল  েয়াজেন

অিধেবশেনর ময়াদ বাড়ােত বা কমােত পারেবন।

অিধেবশেনর েত ি কার িশরীন শারিমন উপি ত সংসদ সদ েদর াগত ও ঈদ- েভ া জানান।
িতিন বেলন, এই অিধেবশেন ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজট াব উপ াপন হেব, এরপর ৩০ জনু বােজট
পাস হেব। এই অিধেবশনিট অত  পূণ। বােজেটর ওপর আেলাচনায় অংশ িনেয় সংসদ সদ রা
তােদর িনিদ  াব ও পরামশ িদেয় সংসদেক াণব  করার পাশাপািশ ব ব রু ে র সানার বাংলা

িত ায় ভূিমকা রাখেবন বেল ি কার আশাবাদ ব  কেরন।

সভাপিতম লী মেনানয়ন : াগত  ব েব র পর ি কার চলিত অিধেবশেনর সভাপিতম লী মেনানয়ন
দন। ি কার বা ডপুিট ি কােরর অ পি িতেত সভাপিতম লীর সদ েদর মেধ  অ বতীজন সংসদ

পিরচালনা  করেবন।  সংসেদর  চলমান  অিধেবশেন  সভাপিতম লীর  সদ রা  হেলন—  মজর (অব.)
রিফ ল ইসলাম, এ িব তাজুল ইসলাম, ডা. হািবেব িম াত, কাজী িফেরাজ রশীদ এবং মেহর আফেরাজ
চমুিক।

শাক াব

সভাপিতম লী মেনানয়েনর পর িদেনর কাযসিূচ অ যায়ী ি কার সােবক সংসদ সদ  এ িব এম তােলব
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

আলী, ব াির ার আিম ল হক, আব ল আলী মধৃা, আ লু মিজদ মা ার, এ ক এম বজললু কিরেমর
মতৃু েত শাক াব উ াপন কেরন। এছাড়া, ব ব কু া শখ রহানার ভা র রিফক আহেমদ িসি ক,
নাট কার অধ াপক মমতাজউদদীন আহমদ,  সংগীত িশ ী  বীর ন ী,  কিব  হায়াত্  সাইফ,  নজ ল
সংগীত িশ ী খািলদ হােসন, কে ােত জািতসংেঘর শাি র ী িমশেন সড়ক ঘটনায় িনহত পুিলেশর
অিতির  আইিজ রৗশন আরা,  অিভেনতা আিন র রহমান,  সােলহ আহেমদ,  অিভেন ী  মায়া  ঘােষর
মতৃু েত  শাক  কাশ  করা  হয়।  এছাড়া,  ঘিূণঝড়  ফণীর  আঘােত,  রািশয়ায়  িবমান  ঘটনায়  এবং
দশ-িবেদেশর িবিভ  ােন ঘটনায় িনহতেদর রেণ শাক জানায় সংসদ।

শাক াব উ াপেনর পর মতৃু বরণকারীেদর স ােন দাঁিড়েয় এক িমিনট নীরবতা পালন এবং তােদর
আ ার মাগিফরাত কামনা কের মানাজাত করা হয়। মানাজাত পিরচালনা কেরন সংসদ সদ  ফির ল
হক খান। পের সব িত েম শাক াবিট সংসেদ গৃহীত হয়।

কায-উপেদ া কিমিটর বঠক

অিধেবশন র আেগ িবকাল ৪টায় সংসদ ভবেন ি কার িশরীন শারিমন চৗধরুীর সভাপিতে  কায-
উপেদ া কিমিটর বঠক বেস। বঠেক ধানম ী ও সংসদ নতা  শখ হািসনা  ছাড়াও কিমিটর অ
সদ রা অংশ নন। বঠক স েক সংসদ সিচবালেয়র এক সংবাদ িব ি েত জানােনা হয়, িতিদন
িবকাল ৩টা থেক অিধেবশন  হেব। ১৬ জনু ২০১৮-১৯ অথবছেরর স রূক বােজট িনেয় আেলাচনা
হেব। ১৭ জুন পাস হেব স রূক বােজট। ১৮ জুন থেক  হেব ািবত বােজেটর ওপর সাধারণ
আেলাচনা।
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